
 Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří 

 

Zápis č. VI/2022 z veřejného zasedání  

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.  

ze dne 21.11.2022 od 17.00 hodin do 19.15 hod.  
 

 

 
Přítomní:       15  členů  zastupitelstva  města,   0 omluven,     0 neomluven,  

                       viz prezenční listina 

    veřejnost - 30 

 

Pořad jednání:  1)   Zahájení 

2)   Schválení programu 

   3)   Informace o usnášeníschopnosti 

   4)   Volba orgánů zastupitelstva 

   5)   Projednání bodů navržené skupinou zastupitelů, kteří  

                                     požádali o svolání zastupitelstva města 

          6)   Usnesení 

 7)   Závěr       
                          

 
    

1) Zahájení  
Starosta Ing. Petr Kindl přivítal zastupitele i občany a jednání zahájil. 

Oznámil, že zastupitelstvo bylo svoláno na základě § 92, odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb. Na žádost pěti zastupitelů ze z.s. OPLB. 

 

2) Schválení programu 

Starosta seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a otázal se, zda 

všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánku a materiály, aby se včas a 

mohli seznámit s projednávaným materiálem. Má někdo připomínku 

k navrženému programu nebo pozměňující návrh?  

 

Vystoupil zastupitel M. Poch s žádostí o změnu formy pozvánky. 

Starosta Ing. Kindl – v pozvánce je napsáno projednání bodů skupinou 

zastupitelů, kteří požádali o svolání zastupitelstva 

Zastupitel Poch – je to hlavně kvůli tomu, aby se občané mohli rozhodnout jaký 

konkrétní bod se bude projednávat. 

Starosta Ing. Kindl –jednání svolávané na žádost pěti zastupitelů se obvykle 

svolává, kdy vznikne mimořádná situace jako je krizové řízení, vedení 

krizového štábu, povodně potopy atd. Na žádost zastupitelů OPLB, může město 

v pozvánce na zastupitelstvo zveřejňovat podklady k jednání. 

 

Zastupitel Jirsa – žádá o zařazení bodu zřízení osadního výboru v Kostelci nad 

Ohří a dále zařazení diskuze, která vždy byla na jednání zastupitelstva 

 



Starosta Ing. Kindl – nechává hlasovat o změně programu 

 

Zastupitelé města hlasovali o změně programu - NESCHVÁLENO 

Počet hlasujících: 15 Pro: 5  Proti: 10  Zdržel se:  0 

 

Starosta Ing.Kindl  nechává hlasovat o schválení programu 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 102/2022/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání včetně navržených 

změn. 

Počet hlasujících: 15 Pro: 10  Proti: 5  Zdržel se:  0 

 

3) Informace o usnášeníschopnosti 

Starosta konstatoval, že je v okamžiku zahájení jednání přítomno 15 zastupitelů, 

nikdo se neomlouval. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné ve všech 

projednávaných záležitostech. Prezenční listina je součástí zápisu. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 103/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost 

dnešního zastupitelstva. Počet přítomných  15    , omluveni   0 , neomluven 0.    

Počet hlasujících:  15           Pro:    15            Proti: 0 Zdržel se:  0 

 

4) Volba orgánů zastupitelstva 
V rámci tohoto bodu byly navrženi ověřovatelé zápisu:  

Ing.  Michal Vogl, Mgr. Filip Snášel 

Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 104/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  

Ing.  Michal Vogl, Mgr. Filip Snášel 

Počet hlasujících:   15       Pro:  14  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Do návrhové komise byli navrženi: 

Ing. Opalecká, Jiří Jelínek, Miloš Jirsa DiS.  
Zastupitelé: bez připomínek 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 105/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:  

Ing. Opalecká, Jiří Jelínek, Miloš Jirsa DiS. 

 

 

Počet hlasujících:   15        Pro:  11 Proti: 0 Zdržel se: 2 

2 zastupitelé nehlasovali 
 

Pracovním předsednictvem je Rada města Budyně nad Ohří a zapisovatelkou 

je Eva Šánová 
Zastupitelé: bez připomínek 



 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 106/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem 

je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová 

 

Počet hlasujících:   15      Pro:  14              Proti:   0       Zdržel se: 1 

 
 

5)   Projednání bodů navržené skupinou  zastupitelů, kteří  požádali o 

svolání zastupitelstva města 

Skupina 5-ti zastupitelů, kteří požádali o svolání zastupitelstva dle § 92, odst.1 

zákona č. 128/2000 Sb.. Jednání by se měloj zabývat těmito body: 

1. Hromadná doprava, BOB 

2. Místa setkávání 

3. Místní noviny, web 

4. Reklamace hala  

5. Třídění odpadu 

6. Opravy havarijního stavu zdí, Vrbka 

7. VRT 

8. Databáze projektů  

9. Bytový dům č.p. 422 

10.  Zklidnění dopravy 

Všechny tyto přílohy k jednotlivým bodům jsou přílohou zápisu. 

Starosta předal slovo zastupitelům, kteří požádali o svolání zastupitelstva 

požádali o projednání jejich bodů. 

 

 

Zastupitelé hlasovali o usn. č. 107/2022/ZM 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi, aby zahájil projekt „Místa setkávání a 

revitalizace Mírového náměstí“, určil konkrétní osobu, která bude za realizaci 

zodpovědná a zajistil přípravu všech nutných prací s termínem dokončení celého 

projektu březen 2023. 

Počet hlasujících:   15      Pro:  5           Proti:   10      Zdržel se: 0 

NESCHVÁLENO  

 

V 18.05 se omluvil zastupitel Jelínek a hlasovací kvorum se snížilo na 14. 

 

Zastupitelé hlasovali o usn. č. 108/2022/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje zahájení projektu revitalizace  webových  stránek 

města  a místních novin. 

Počet hlasujících:   14      Pro:  4              Proti:   10       Zdržel se: 0 

NESCHVÁLENO 

 

 

 

 

 



Zastupitelé hlasovali o usn. č. 109/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrh na sestavení pracovní 

skupiny na VRT 

Počet hlasujících:   14      Pro:  4           Proti:   8       Zdržel se: 2 

NESCHVÁLENO 

 

Zastupitelé hlasovali o usn. č. 110/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zřízení pracovních skupin 

k bodům č. 1,4,5,8,9,10 s tím, že členem pracovní skupiny bude vždy nejméně  

1 zástupce z každé strany a konkrétní složení skupin bude projednáno na příštím 

zastupitelstvu města Budyně nad Ohří. 

Počet hlasujících:   14     Pro:  4           Proti:   9       Zdržel se: 1 

NESCHVÁLENO 

 

6)  Usnesení 

 
102/2022/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání včetně navržených změn. 

Počet hlasujících: 15 Pro: 10  Proti: 5  Zdržel se:  0 

 

103/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního 

zastupitelstva. Počet přítomných  15    , omluveni   0 , neomluven 0.    

Počet hlasujících:  15           Pro:    15            Proti: 0 Zdržel se:  0 

 

104/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:  

Ing.  Michal Vogl, Mgr. Filip Snášel 

Počet hlasujících:   15          Pro:  14  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

105/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:  

Ing. Opalecká, Jiří Jelínek, Miloš Jirsa DiS 
Počet hlasujících:   15          Pro:  11            Proti: 0  Zdržel se: 2 

2 zastupitelé nehlasovali 

 

106/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada 

města a zapisovatelkou  paní Eva Šánová 

Počet hlasujících:   15      Pro:  14                       Proti:   0       Zdržel se: 1 

 

107/2022/ZM 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi, aby zahájil projekt „Místa setkávání a revitalizace 

Mírového náměstí“, určil konkrétní osobu, která bude za realizaci zodpovědná a zajistil 

přípravu všech nutných prací s termínem dokončení celého projektu březen 2023. 

Počet hlasujících:   15      Pro:  5                  Proti:   10      Zdržel se: 0 

NESCHVÁLENO  

 

108/2022/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje zahájení projektu revitalizace  webových  stránek města  a 

místních novin. 

Počet hlasujících:   14      Pro:  4                    Proti:   10       Zdržel se: 0 



NESCHVÁLENO 

 

109/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrh na sestavení pracovní skupiny na VRT 

Počet hlasujících:   14      Pro:  4                  Proti:   8       Zdržel se: 2 

NESCHVÁLENO 

 

110/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zřízení pracovních skupin k bodům č. 

1,4,5,8,9,10 s tím, že členem pracovní skupiny bude vždy nejméně  1 zástupce z každé strany 

a konkrétní složení skupin bude projednáno na příštím zastupitelstvu města Budyně nad Ohří. 

Počet hlasujících:   14     Pro:  4           Proti:   9       Zdržel se: 1 

NESCHVÁLENO 

 

7) Závěr 

Starosta konstatoval, že všechny návrhy na usnesení byly hlasovány. 

Konstatoval, že dnešní jednání nebylo konstruktivní a rozloučil se se zastupiteli 

a občany.  

Členové zastupitelstva města o každém návrhu-připomínce hlasují samostatně a 

na základě hlasování je přijato usnesení zastupitelstva města.  

Součást zápisu tvoří: - Usnesení zastupitelstva města  

 
 

 

Všechna usnesení číslo 102/2022/ZM až 110/2022/ZM byla schválena nadpoloviční 

většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 
 

 

V Budyni nad Ohří dne 21.11.2022 

 

 

 

 

Jaroslav Vanča                Ing. Petr Kindl 

místostarosta                                 starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Michal Vogel ……………………………………………. 

 

 

Mgr. Filip Snášel …………………………………………………… 

 
 

 

 

 

Zapsala: Eva Šánová 

 

 

 



 


